
CONTRACT DE SERVICII 
DE REEVALUARE A ACTIVELOR FIXE CORPORALE DE NATURA 

CONSTRUC'fIILOR �I TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL ANR 

nr. I 0�'.3.2.S data flj f O. J;0/) J 

Avand ca temei legal: Legea m. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile §i completarile 
ulterioare, Hotarilrea Guvemului m. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru 
din Legea m. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile §i completarile ulterioare; s-a 
incheiat prezentul contract de achizitie publica de servicii denumit in continuare "contractul" 

1. Partile contractante
AUTORITATEA NAVALA ROMANA, cu sediul Ill Incinta P01i Constanta, Poaiia I, tel. 
0241/61.61.24, fax 0241/61.62.29, fofiintata prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont m. 
R061TREZ23F845000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentata prin 
Director General - Cosmin-Laurenfiu DUMITRACHE Ill calitate de BENEFICIAR, pe de 
o parte 

�i 
S.C. AND RO NIU CONSULTING S.R.L., cu sediul in Braila, numar de fomatriculare la 
Registrnl Comertului J09/618/04.07.2008, cod fiscal R024149469, . reprezentata prin 
Administrator, Ill calitate de PRESTATOR, pe de alta parte

2. DefiniJii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract - prezentul contract §i toate anexele sale;
b) achizitor # prestator - pfutile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) preJul contractului - pretuJ platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
fodeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestai·e face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, ma§inile, utilajele, piesele de schimb §i orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract §i pe cai·e prestatorul are obligatia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conf01m contractului;
f) forJa majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila §i inevitabila, care se a:fla in afara controlului oricarei paqi, care nu se datoreaza
gre§elii sau vinei acestora, §i care face imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat for\a majora un eveniment asemenea celor
de mai sus cai·e, fara a crea o imposibilitate de executai·e, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din pfuti;
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
h) drept de proprietate intelectuala - (notiune) ansainblul n01melor juridice care reglementeaza
raporturile privind protectia creatiei intelectuale in domeniile industrial, §tiintific, literar §i aiiistic
precum eyi semnele distinctive ale activitatii de comeq; (subiectiv) posibilitate recunoscuta de lege
titularului acestui drept de a folosi, Ill mod exclusiv, o creatie intelectuala aplicabila Ill industrie
sau un semn distinctiv al unei asemenea activitati industriale;



i) Ofertii - actul juridic prin care Contractantul/Prestatorul §i-a manifestat vointa de a se angaja,
din punct de vedere juridic, in acest Contract §i cuprinde Propunerea Financiarii, Propunerea
Tehnicii precum §i alte documente care au fost mentionate in Documentafia de Atribuire;
j) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract §i care executii
§i/sau furnizeazii §i/sau presteazii anumite parti ori elemente ale Contractului ori indepline§te
activitati care fac parte din obiectul Contractului, riispunzand in fa\a Contractantului pentru
organizarea §i derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

3, Interpretare 
3 . 1  - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3 .2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintii zile calendaristice dacii nu se 
specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul !fi preJul contractului
4.1 - Prestatorul se obliga sii presteze "serviciile de reevaluare a activelor fixe corporale de uatura
coustructiilor �i terenurilor aflate in patrimoniul Autoritatii Navale Romane" in vederea
determinarii valorii juste a acestora in perioada/perioadele convenite §i in conformitate cu 
prevederile art. 11, alin. (I) din Normele metodologice privind reevaluarea §i amortizarea 
activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice aprobate prin Ordinul nr. 

3471 /2008. 
4.2 - Beneficiarul se obliga sii plateascii Prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea 
contractului de servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura constructiilor §i 
terenurilor aflate in patrimoniul Autoritatii Navale Romane. 
4.3 - Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil de ciitre Beneficiar 
Prestatorului este de 40.000,00 lei fara TVA, la care se adaugii TVA in valoare de 7.600,00 Lei 
fara TV A, defalcat astfel: 

Nr. Numar Ciipitanii Zonale, ANR Central Pret 
Crt. anexii Leif'arii TVA 
1 Anexa 1 Autoritatea Navala Romana 1.160,00 
2 Anexa 2 Ciipitania Zonala Constanta 6.740,00 
3 Anexa3 Capitania Zonalii Giurgiu 6.494,00 
4 Anexa4 Capitania Zonala Tulcea 5.341,00 
5 Anexa5 Ciipitania Zonalii Galati 7. 851,00
6 Anexa6 Capitania Zonalii Drobeta Turnu Severin 12.414,00 

TOTAL ( Lei fara TVA): 40.000,00 

4.4 - Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) §i/sau prelucrat(e) de catre Contractant in executarea 
Contractului va/vor deveni proprietatea exclusivii a Autoritatii contractante, la momentul 
efectuiirii platii sumelor datorate Contractantului confmm prevederilor prezentului Contract. 

4.5 - Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusiva a 
Autoritatii contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera a§a cum va 
considera de cuviinta, farii limitare geografica ori de altii natura, cu excep\ia situatiilor in care 
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 
4.6. Pretul contractului nu se ajusteaza §i nu se modifica, fiind considerat ferm exprimat in oferta. 
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5. Durata contractului
5 .1 - Durata de prestare a serviciilor de reevaluare a activelor fixe corporale de natura
constructiilor �i terenurilor aflate in patrimoniul Autoritatii Navale Romane este de 30 zile
lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului.
5 .2 - Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti �i imegistrarii
acestuia la Registratura ANR.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a)cererea de oferti'i
b )oferta, respectiv propunerea tehnici'i 0i propunerea financiari'i

7. ObligaJiile principale ale Prestatorului
7.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite §i in conformitate cu obligatiile asumate.
7.2 - (I) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalismul §i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu propunerea sa telmica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele §i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitiva, cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuti'i in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodati'i, este raspunzator atat de siguran1a tuturor operatiunilor §i 
metodelor de prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
7.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci imegistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, §i
ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

7.4 - Prestatorul se obliga sa respecte intocmai normele de calitate impuse de documentele, 
standardele §i normativele in vigoare. Orice abatere de la aceste n01me conduce la refacerea 
lucrarii, pe cheltuiala sa. 
7.5 - Odati'i cu receptionarea §i plata serviciilor prestate conform contractului, prestatorul 
transfera toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create, aferente serviciilor 
livrate in cadrul acestui contract. 

8. Obligafiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
8.2 - Achizitorul se obliga sa recepµoneze serviciile prestate in termenul convenit la art. 5, alin.
5.1.
8.3 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea !or cu prevederile ofertei.
8.4 - (1) Achizitorul se obliga sa transmita Prestatorului, in timp util, toate informatiile necesare
pentru asigurarea derularii serviciilor angajate.

(2) Achizitorul i�i asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea �i legalitatea
datelor/informatiilor/documentelor puse la dispozitia Prestatorului in vederea indeplinirii 
Contractului. 
8.5 - Achizitorul se obliga sa plateasca prep.ll serviciilor catre Prestator in termenul de 30 de zile 
de la primirea facturii fiscale, insotita de Procesul Verbal de Receptie al Raportului de evaluare, 

3 



acceptat rara obiectiuni de catre Beneficiar. Contractantul se obliga sa emita factura aferenta 
serviciilor prestate prin prezentul Contract numai dupa aprobarea/receptia fara obiectiuni a 
livrabilelor aferente activita\ilor. Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate 
de A.N.R., in contul pe care Prestatorul se obliga sa-1 deschida la trezorerie. 

9. SancJiuni pentru nefndeplinirea culpabilii a obligaJiilor 
9 .1 - In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu i�i onoreaza obligatia de plata a 
facturii in termenul prevazut la art. 8.4., Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale 
penalizatoare, aplicata la valoarea pla\ii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 4 §i 8 din 
Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea fatiirzierii in executarea obliga\iilor de plata a 
unor sume de bani rezultiind din contracte incheiate intre profesionisti �i intre ace�tia �i autoritati 
contractante, dar nu mai mult decal valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea 
termenului de plata. 
9 .2 - In cazul in care, Prestatorul nu i�i indepline�te la term en obliga\iile asumate prin contract, i�i 
indepline�te cu intarziere obliga\iile sau le indepline�te necorespunzator, atunci Achizitorul are 
dreptul de a percepe dobanda legala penalizatoare prevazuta la mt. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 
privind dobanda legala remuneratorie �i penalizatoare pentru obliga\ii bane�ti, precum �i pentru 
reglementarea unor masuri financiai·-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile �i completarile 
ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de intarziere, dar 
nu mai mult de valoarea contractului. 
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pm.ti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului §i de a pretinde plata de daune
interese, daca ulterior notificarii scrise adresata de catre paitea lezata, partea in culpa nu isi 
executa in mod corespunzator obligatiile respective, in termen de 30 de zile de la primirea 
notificarii. In cazul in care partea in culpa va indeplini obligatiile neindeplinite sau indeplinite 
necorespunzator in te1menul mentionat mai sus, rezilierea nu va mai opera. 

Clauze specifice 

10. RecepJie # verificiiri
10.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea !or cu prevederile din propunerea tehnica §i din cererea de oferta.
10.2 - Verificai.·ile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Responsabili tehnici de contract desemnati:

din partea achizitorului: 
din partea prestatorului:  

11. incepere, finalizare, fntllrzieri, sistare
11.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul eel mai scurt posibil de
la semnarea contractului.
11.2 - In cazul in care Prestatorul sufera intiirzieri §i/sau sup01ta costuri suplimentai·e, datorate in
exclusivitate Achizitorului, pfu'tile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; �i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
11.3 - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de pa1ti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) l'n cazul in care:
i) orice motive de intiirziere, ce nu se datoreaza Prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobi§nuite susceptibile de a surveni, altfel decal prin incalcarea
contractului de catre Prestator, indreptatesc Prestatorul de a solicita prelungirea
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare §i vor semna un act aditional.
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11.4 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta termenul de prestare, 
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea 
datei/perioadelor de prestare asumate in te1menul de prestare se face cu acordul pa11ilor, prin act 
adifional. 
11.5 - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
Prestatorului. 
11.6 - Achizitorul va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care: 
- toate cerin\ele cuprinse in cererea de oferta au fast indeplinite;
- rezultatele au fast aprobate de Achizitor, pe baza cerintelor incluse in Contract.

12. Ajustarea prejului contractului
12.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate 
in propunerea financiara, anexa la contract. 
12.2 - Pretul contractului este ferro �i nu se ajusteaza.

13. Forja majorii
13.1 - F011a majora este constatata de o autoritate competenta. 
13.2 - Foria majora exonereaza pm1ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
13.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fm1ei majore, dar f'm·a a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau pai1ilor pana la aparitia acesteia. 
13.4 - Partea contractanta cm·e invoca faria majora are obligatia de a notifica celeilalte pai1i, 
imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri cm·e ii stau la dispozitie in 
vederea limitai·ii consecintelor. 
13.5 - Partea contractanta care invoca f011a majora are obligatia de a notifica celeilalte par1i 
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
13.6 - Daca f011a majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pai1i incetarea de drept a prezentului contract, 
f'ara ca vreuna din par\i sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

14. Modificarea Contractului, clauze de revizuire

14.1 - Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, Piir1ile au dreptul de a conveni 
modificarea §i/sau completarea clauzelor acestuia, f'ara organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul Piir1ilor, :fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele 
dispozi\iilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la controlul ex ante al modificarilor contractului. 
14.2 - Pmiea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Par\i 
propunerea de modificare a Contractului cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de data la care se 
considera ca modificarea ar trebui sa produca efecte. Modificarea va produce efecte doar daca 
paY1ile au convenit asupra acestui aspect. Acceptarea modificarii poate rezulta §i din faptul 
executarii acesteia de catre ambele par\i. 
14.3 - Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaluarii activitatilor, rezultatelor 
§i perfa1mantelor Prestatorului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, cm·e consta in Serviciile pe cm·e Prestatorul
se obliga sa le presteze in confarmitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiilor
legale §i conform cerin\elor din cererea de oferta.
14.4 - Clauzele de modificare ale contractului se pot referi, f'ara a se limita la:

(i) Variatii ale activitatilor din contract necesare in scopul indeplinirii obiectului
contractului ( diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real
prestate, f'ara modificarea caietului de sarcini);
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(ii) in cazul aplicarii prevederilor referitoare la necesitatea extinderii duratei de
prestari servicii.

(iii) in cazul inlocuirii Prestatornlui cu un subcontractant/prestator sau, respectiv, cu o
asociere din care face parte unul sau mai multi dintre subcontractantiilprestatori
Prestatorului.

15. incetarea contractului
15.1 - Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin executarea de catre ambele par\i a tuturor obligatiilor ce le revin confonn prezentului

contract �i legislatiei aplicabile;
b) prin acordul par\ilor consenmat In scris;
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu i§i executa sau executa necorespunzator
obligatjile contractuale.
15 .2 - In situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neprestarii/prestarii partiale de catre Prestator
a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala
in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neprestate.
15.3 - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obliga\iilor deja scadente
intre par\ile contractante.
15 .4 - Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in eel mult 15
zile de la aparitia unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului,
sub condi\ia notificarii Prestatorului cu eel putin 3 zile inainte de momentul denuntarii.
15.5 - Fara a aduce atingere dispozi\iilor dreptului comun privind incetarea cont:ractului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulita\ii absolute acestuia in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denun\a unilateral contractul in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre unnatoarele situatii:
a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
detenninat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor ;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Prestatornlui avand in vedere o incalcare grava a
obliga\iilor care rezulta din legisla\ia europeana relevanta §i care a fost constatata printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
c) In cazul modificarii contractului in alte condi\ii decat cele prevazute de prevederile le gale in
v1goare.
15.6 - Achizitornl poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei
alte fo1malita\i §i rara interven\ia instan\ei de judecata, in situa\ia in care Prestatornl
subcontracteaza sau cesioneaza cu incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile §i
obligatiile sale.
15. 7 - Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeaza cu
prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.

16. SoluJionarea litigiilor
16.1 - Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice nein\elegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrnl sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
16.2 - Daca, dupa 5 zile de la inceperea acestor tratative, par\ile nu reu§esc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solu\ioneze de catre
instan\ele judecatore§ti competente.

17. Limba care guverneazii contractul
17. 1 - Limba care guvemeaza contractul este limba romana.

18. Comuniciiri
18.1 - (1) Orice comunicare intre pm:ti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in
momentul primirii. 
18.2 - Comunicarile intre parti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirma:rii in 
scris a primirii comunicarii. 
18.3 - Partile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor referitoare la modalitatea de 
comumcare stabilite in prezentul Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei 
comunicari. 

19. Confidenfialitatea informafiil01· 1ji protecfia date/or cu caracter personal
19.1 Oricare pat1e contractanta nu ai·e dreptul de a utiliza informatiile eyi documentele obtinute sau
la care are acces in perioada de derulare a contraciului, in alt scop decat acela de a-eyi indeplini
obligatiile contractuale.
19.2 Partile trebuie sa respecte nonnele §i obligatiile impuse de dispozitiile legate in vigoare,
privind proteqia datelor cu caracter personal..
19 .3 Pa11ile sunt coneytiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica
orica:rui operator de date sau imputemicit situat in Uniunea Europeana eyi orica:rei persoane care
prelucreaza date cu cmacter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care
le fumizeaza servicii. Prin urmare, partile confirma respectarea deplina a urmatoarelor prevederi,
inclusiv dar fara a se limita la:
-capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind §tergerea, corectarea sau transferul
informatiilor personale;
-informarea, in caz de breeya de date, a tuturor destinatmilor relevanti, intr-un interval maxim de
72 ore §i, in cazul prestatorului nu mai tarziu de 24 de ore de la momentul in care o astfel de
incalcat·e a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;
- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformarii cu Regulatnentul
679/2016;
19 .4 Pa:rtile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita prezentului contract, acesta fiind
baza legala a prelucra:rii, orice prelucrare suplimentara sau in alt scop face obiectul unui acord
separat de prelucrare a datelor, incheiat intre paqi.
19.5 Datele cu caracter personal schimbate intre pii:t1i, in scopul executa:rii contractului, nu pot
deveni accesibile sau comunicate unor te11e pa:rti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare,
in ceea ce priveeyte obligatiile asumate prin aceasta clauza:
- vor impiedica persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrme a datelor cu care
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
- vor preveni utilizarea rara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;
- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au
acces numai la datele la cme au drept de acces §i ca datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrii:t·ii sau utilizarii eyi dupa stocare;
- se vor asigura ca, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu cmacter personal, datele sunt
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contract incheiat intre paqi;
- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere
accidentala;
- datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada de valabilitate a contractului, precum eyi
perioada legala de arhivare a contractului.
19.6 Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicita:rilor legate privind divulgarea unor
info1matii venite, in fonnat oficial, din pat"tea anumitor autoritati publice conform prevederilor
legate aplicabile.
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20. Legea aplicabilii contractului

20. 1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

P" �-, ' t I " ' h ' . j 9 /0 2o ZI t I +. t ' 2 (d ") I 't ar,1 e au me es sa me e1e az1 .. .iL.: ..... , ........... prezen u conci·ac m oua exemp are, ca e 
unul pentru fiecar·e parte. 

 

 

 

 

PREST ATOR, 
S.C. ANDRONIU CONSULTING S.R.L
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